
10.00-10.15 Vad betyder en ny mandatperiod för hållbarhetsarbetet?
Talare: Lars Eriksson, Generalsekreterare Gröna städer

10.20-10.35 Cirkulär ekonomi i praktiken
Polyplank vill visa på en värdekedja som inte tär på jordens resurser och  
inspirera fler att ställa om sin affärsmodeller till hållbara lösningar.  
Talare: Annika Fernlund, Hållbarhetssstrateg Polyplank

10.40-10.55 Ett nytt energilandskap växer fram. Hur ser det ut  
och vad innebär det för våra fastigheter?
Hur löser vi den ofrånkomliga effektproblematiken som kommer att uppstå i våra  
fastigheter och hur kan vi skynda på omställningen till ett fossilfritt Sverige?  
Talare: Jörgen Almerborn, Försäljningsansvarig, Vattenfall

11.00-11.15 Energieffektivisering kan vara brandsäker!
Nya utmaningar och utvecklingen av nya byggmetoder och byggmaterial innebär nyheter för 
brandsäkerheten. Valet av rätt isolermaterial kan påverka brandsäkerheten.  
Talare: Christian Thunberg, Ansvarig Föreskrivande Led Paroc

11.20-11.35 Solceller som byggnadsmaterial
Solceller kan ersätta ett annat byggnadsmaterial och kan därför direkt bli ekonomiskt attraktiva 
från dag ett. Talare: Tommy Danielsson, Affärsområdeschef SolTech Energy

11.40-11.55 Hur bygger vi smarta, prisvärda och hållbara bostäder? 
Talare: Lars Eriksson, Generalsekreterare Gröna städer

12.00-12.25 Dags att energideklarera
10 år sedan förra energideklarationen och nu är det dags igen. Enkelt och kostnadseffektivt med 
Fastighetsägarnas egen tjänst. Talare: Lars Stjernfelt, Affärschef Fastighetsägarna GRF

12.30-12.55 Bygga om, bygga nytt eller satsa på solel? Detta måste du ha koll på.
Flera ändringar har beslutats avseende plan- och bygglagen (PBL) under försommaren.  
Lyssna till Beatrice Udén som berättar om de senaste lagändringarna.  
Talare: Beatrice Udén, Fastighetsjurist Fastighetsägarna GRF
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13.00-13.15 Vill du spara energi, tid och pengar i dina fastigheter?
Med hjälp av individuell mätning kan du spara upp till 30 procent på din energiförbrukning.  
Talare: Jan Eriksson, Försäljningschef Kamstrup

13.20-13.35 Ansvarsfulla leverantörsrelationer - Hur gör man?  
Fastighetsbranschens gemensamma uppförandekod synliggör och förtydligar krav och riktlinjer 
på ett hållbart och ansvarsfullt företagande i vår bransch. Talare: Rikard Silverfur, Chef Utveckling 
och Hållbarhet Fastighetsägarna Sverige

Program - Förvaltningsscenen
12 september

Arrangeras av:


